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V první části je představena společnost a její vývoj až do současnosti. V části druhé je 

zařazen popis stávajícího environmentálního managementu společnosti. Část třetí poté 

obsahuje můj vlastní návrh nových opatření a programů, vedoucích ke zlepšení již dnes 

dobře fungující environmentální politiky společnosti. 
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The first part introduced the company and its development until now. The second part 

describes existing environmental management. Part three then shows my own proposal for 

new measures and programs to improve the already well-functioning environmental policy. 

 

Keywords : EMS, environment, improvement, environmental policy 

 



 

 

Obsah 

 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI .................................................................. 2 

2.1 VÝVOJ SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE a.s. ........................................................... 2 

2.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ VHM............................................................................. 5 

2.3 STRUKTURA SPOLEČNOSTI ............................................................................. 6 

STÁVAJÍCÍ EMS VE SPOLEČNOSTI VHM ................................................................. 7 

2.4 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI ........................................... 9 

2.5 OSOBNÍ ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ..................... 10 

2.6 ZÁSADY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY VHM ......................................... 11 

2.7 PROGRAMY EMS SPOLEČNOSTI VHM ......................................................... 14 

2.7.1 Plánování EMS .............................................................................................. 14 

2.7.2 Procesy EMS .................................................................................................. 15 

2.7.3 Zdroje pro EMS ............................................................................................. 16 

2.7.4 Zlepšování EMS ............................................................................................ 16 

2.7.5 Řídící tým pro EMS VHM ............................................................................. 17 

2.7.6 Environmentální aspekty ............................................................................... 17 

2.8 DOKUMENTACE EMS VE FIRMĚ ................................................................... 18 

2.8.1 Dokumenty první úrovně ............................................................................... 18 

2.8.2 Dokumenty druhé úrovně .............................................................................. 18 

2.8.3 Dokumenty třetí úrovně ................................................................................. 19 

2.8.4 Řízení záznamů EMS ..................................................................................... 19 

2.8.5 Přístup k záznamům EMS.............................................................................. 19 

2.9 ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL VHM ............................................................... 21 

2.9.1 Ovzduší .......................................................................................................... 21 

2.9.2 Skleníkové plyny ........................................................................................... 22 

2.9.3 Hluk ............................................................................................................... 22 

2.9.4 Vodní hospodářství ........................................................................................ 22 

2.9.5 Odpadní vody ................................................................................................. 23 

2.9.6 Odpady ........................................................................................................... 23 

2.9.7 Obaly .............................................................................................................. 25 

2.9.8 Chemické látky, REACH ............................................................................... 26 



 

 

2.9.9 Staré ekologické zátěže .................................................................................. 26 

2.9.10 Zeleň .............................................................................................................. 27 

2.9.11 Tribotechnika ................................................................................................. 27 

2.9.12 Havárie ........................................................................................................... 27 

2.9.13 Komunikace se zákazníky ............................................................................. 28 

3 NÁVRH CÍLŮ A PROGRAMŮ EMS PRO DALŠÍ OBDOBÍ ............................. 29 

3.1 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE POTŘEBNÉ PRO 

VYTÁPĚNÍ HAL ............................................................................................................ 29 

3.2 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY TEPLÉ VODY URČENÉ PRO VYTÁPĚNÍ HAL ........ 31 

3.3 ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU ..................................... 32 

3.4 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI EMS....................................... 35 

3.5 PŘECHOD VOZOVÉHO PARKU NA POHON CNG ....................................... 35 

3.6 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY KOUPACÍ VODY .......................................................... 39 

3.7 PŘECHOD Z FAKTURACE TIŠTĚNÉ DO FORMY ELEKRONICKÉ ........... 40 

3.8 ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR ................................................................ 41 

3.9 ZKVALITNĚNÍ BOZP ......................................................................................... 42 

3.10 NÁVRH ČISTŠÍ PRODUKCE ............................................................................. 42 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 44 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 46 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 48 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 49 

SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................. 49 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam zkratek 

 

BOZP 

CNG 

 

CP 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn 

Čistší produkce 

ČIŽP 

EI 

 

EMS 

 

EPI 

 

MŽP 

 

NS 

 

OVAK 

 

PHM 

 

PM 

 

ŘT 

 

VMG 

 

VTK 

Česká inspekce životního prostředí 

Ekologická instrukce 

Environmentální manažerský systém 

Ekologická provozní instrukce 

Ministerstvo životního prostředí 

Nákladové středisko 

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 
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1 ÚVOD 

Dobrovolným zaváděním environmentálního manažerského systému dochází ve 

společnosti především k redukci provozních nákladů, k úspoře surovin, energie a dalších 

zdrojů. V neposlední řadě dochází také k minimalizaci možností uložení sankcí a pokut za 

případné poškození životního prostředí. Zavedením tohoto systému se společnost zavazuje 

k ochraně životního prostředí ve všech aspektech svého podnikání a pro společnost je toto 

také obchodně využitelná vizitka a marketingový nástroj, který posiluje ekologickou image 

společnosti, jak z pohledu odběratelů, tak z pohledu veřejnosti a konkurence. 

Významným přínosem dobrovolných environmentálních aktivit je snaha o přednostní 

využívání preventivních opatření, tj. opatření, která se nezabývají odstraňováním škod 

nebo jen zmírňováním působení negativních vlivu na životní prostředí, nýbrž se snaží 

odstranit příčiny, které vznik škodlivých vlivů způsobují. Používání dobrovolných 

environmentálních aktivit má proto velký význam i pro společnost, protože jejich 

preventivní zaměření vede k ozdravení životního prostředí a značně přispívá k realizaci 

udržitelné výroby i spotřeby čili k realizaci udržitelného rozvoje. [1] 

Avšak zavedením environmentálního managementu, cesta společnosti nekončí. Tento 

systém je založen především na neustálém zlepšování a každé období tak doprovází nové 

návrhy a programy pro zlepšení již zavedeného systému. Návrh těchto nových programů 

pro další období je náplní mé diplomové práce. Tyto návrhy se zpracovávají na základě 

předvídání, modelování a hodnocení stávajícího systému.  

Díky vstřícným zaměstnancům, jejich výkladům a jejich času, který mi věnovali, jsem byla 

schopna zpracovat poskytnuté vnitropodnikové materiály a zhodnotit tak, ve kterých 

odvětvích je prostor ke zlepšení. Poté jsem se věnovala tomu, jakým způsobem můžu být 

v této oblasti nápomocna. V kapitole č. 3 tak naleznete vlastní návrh cílů pro další období. 

Hlavní náplní těchto programů je snížení nákladů a zároveň snížení dopadů na životní 

prostředí. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je dceřinou společností akciové společnosti 

VÍTKOVICE, která patří k nejstarším hutnicko - strojírenským podnikům Evropy.  

VHM  je významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na 

dodávky zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, 

zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a 

válcovaných obručí pro železniční průmysl. Své úsilí směřuje na zvyšování podílu výroby 

a dodávek strojírenských produktů s vysokou přidanou hodnotou. 

2.1 VÝVOJ SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE a.s. 

Historie společnosti sahá do konce dvacátých let 19. století, kdy byly olomouckým 

arcibiskupem Rudolfem založeny železárny ve Vítkovicích. Místo bylo zvoleno díky 

blízkosti uhelných dolů a řeky Ostravice, sloužící jako energie pro pohon strojů. 

Pro provozování železáren v roce 1835 vznikla společnost Vítkovické těžířstvo. V roce 

1836 byla dostavěna a slavnostně zapálena první vysoká koksová pec. Druhá pec zahájila 

výrobu v roce 1838. Řeka Ostravice měla ve výrobě velkou úlohu. Byla postavena tři 

vodní kola , která měla pohánět tratě ve válcovně a čtvrté kolo bylo určeno k pohonu 

čelního hamru. Po tyto účely byla uzavřena smlouva mezi arcibiskupem Rudolfem a 

městem Ostravou, ve které získaly Vítkovické železárny vodní právo na Ostravici. Poté, na 

jaře roku 1831 byl postaven nový jez, který reguloval množství vody přiváděné do 

Moravské Ostravy. Suroviny, jako uhlí a železná ruda zajišťovaly koupené doly 

společností Vítkovic a to, doly v Horním Benešově a Moravském Berouně na železnou 

rudu a doly v okolí Petřkovic na dobývání uhlí. 

 

V roce 1843 se majitelem stal nejsilnější ze členů Vítkovického těžířstva, vídeňský bankéř 

Salomon Mayer Rothschild. V této době se společnost velmi rozrostla a počet dělníků se 

postupně rozrůstal, v letech 1843-1873 vzrostl z 370 na 3 700, ale jen třetina z nich 

pocházela z Vítkovic a okolí. Nejčastěji přicházeli z Čech, Pruska a Uher.  

Součástí železáren bylo také na svoji dobu neobvyklé rozsáhlé sociální zařízení. V roce 

1859 byla uvedena do provozu Vítkovická bratrská pokladna zřízena dle horního zákona. 
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Členy této organizace byli všichni stálí dělníci a nižší úředníci horních a hutních závodů 

barona Rothschilda.  

Členové organizace měli nárok na bezplatné lékařské ošetření, podporu v nemoci i na léky. 

Pokladna přispívala také na pohřební výdaje v případě úmrtí svých členů. 

Dalším mezníkem Vítkovických železáren byl rok 1873, kdy bylo zavedeno Vítkovické 

horní a hutní těžířstvo, jehož majiteli byli z 51% rodiny Rothschildů a ze 49% rodina 

Gutmannů. 

 

Paul Kupelwieser byl důležitou osobou tohoto období, stal se centrálním ředitelem 

Vítkovického horního a hutního těžířstva v letech 1876-1893. Ve chvíli, kdy přišel do 

Vítkovických železáren, výroba stagnovala. Také proto zavedl v průběhu let řadu reforem. 

Zajistil kvalitní rudnou základnu, a to tím, že dosáhl samostatnosti železáren ve výrobě 

koksu. Zavedl také výrobu válcovaných trub v roce 1893 a prosadil výrobu pancéřových 

desek. Zabýval se zkvalitněním personálních dovedností zaměstnanců na všech úrovních a 

zasloužil se o rozvoj sociálního programu, jako je výstavba sídlišť pro zaměstnance, nové 

nemocnice a další stavby občanské vybavenosti. 

 

Na počátku dvacátého století bylo zřejmé, že rostoucí požadavky na objem a kvalitu 

válcovaného materiálu není možno zvládnout. Bylo proto vydáno rozhodnutí na rozšíření 

válcovny. Tato výstavba započala v roce 1909 v katastru obce Zábřeh. Výroba pak byla 

zahájena v roce 1913. Výstavbou nového závodu se Vítkovické železárny staly v té době 

nejmodernějšími a nejracionálněji vyrábějícími železárnami v Evropě. 

V letech 1923-1928 byly přestavěny tři vysoké pece ve Vítkovicích a dvě na Žofínské huti. 

Tímto zlepšením se dosáhlo dvojnásobné výkonnosti pecí. Byly postaveny nové koksovací 

pece a tím se zvýšila výkonnost koksovny téměř o 75%. Také se přestavěly ocelářské pece, 

díky tomu mohlo být vyrobeno až 680 000t oceli. Poté byla rekonstruována také válcovna 

a  byl postaven nový trakt na úpravnu, vybavený nejmodernějším technologickým 

zařízením. 
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Brzy po nacistické okupaci byli propuštěni zaměstnanci židovské národnosti.  

Počet dělníků byl doplňován nekvalifikovanými pracovními silami, převážně ženami a 

válečnými invalidy. I přes tuto klesající odbornost stále rostla výroba v železárnách. 

Koncem roku 1943 dokonce dosáhla dvojnásobku předválečného stavu. 

V průběhu války byly železárny několikrát bombardovány, největší nálet na Ostravu byl 

29. srpna 1944 kdy na železárny dopadlo 240 bomb. Mnoho objektů bylo zničeno, jiné 

byly těžce poškozeny. Výroba byla téměř kompletně ochromena ve všech provozech a do 

konce války se ji nepodařilo obnovit.  

Za okupace bylo popraveno nebo zemřelo v  nacistických  koncentračních táborech 272 

vítkovických zaměstnanců.  

 

V květnu roku 1945 byla ve Vítkovických železárnách ustanovena národní správa  

a v prosinci roku 1945 byly železárny znárodněny. Národní podnik Vítkovické železárny 

nabyl platnosti 1.ledna 1946.  K Vítkovickým železárnám byly postupně přiřazovány další 

strojírenské podniky, které byly rovněž znárodněny. 

 

V osmdesátých letech byly uskutečněny rozsáhlé investice na modernizaci 

technologického zařízení v hutních a strojírenských provozech. V letech 1979-1980 byly 

Vítkovické železárny oborovým podnikem, kterému bylo přiřazeno šest tuzemských 

podniků s podobným výrobním programem. V roce 1981 se tento oborový podnik 

transformoval na koncern. Po zrušení tohoto koncernu v polovině roku 1989 se společnost 

stala státním podnikem. 

V letech 1990-1991  byl zpracován podnikatelský záměr železáren a bylo vypracováno 

několik verzí privatizačního projektu. V tomto roce také byly provedeny významné  

organizační a personální změny.  

Akciová společnost VÍTKOVICE. a.s., vznikla 28. ledna 1992. 

Zásadní změnu ve vlastnických vztazích  představovala privatizace 68,31 % balíku akcií 

společnosti VÍTKOVICE. a.s. 

Vláda České republiky v srpnu 2003 rozhodla o privatizaci společnosti ve prospěch 

společnosti Lahvárna Ostrava, a.s. (dnes VÍTKOVICE Holding a.s.) 
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 Nástupem společnosti VÍTKOVICE, a.s. v roce 2003 započalo nové období tohoto 

strojírenského gigantu. Společnost stojí na 8 pilířích, kterými jsou: metalurgie, těžké 

strojírenství a engineering, ocelové láhve a nádoby, energetické strojírenství, ocelové 

konstrukce, dopravní strojírenství, hasicí technologie a služby. 

 

Strategie budoucího rozvoje se netýká jen investiční politiky, ale také využití finančních 

zdrojů z prostředků operačních programů jak České republiky, tak Evropské unie. 

Společnost také uznává památkovou hodnotu historických technologických zařízení 

v majetku společnosti. Komplex technologických staveb Dolní oblast Vítkovic je národní 

kulturní památkou a zahrnuje rozsáhlý industriální areál Vítkovických železáren s 

unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků – 

černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu se také říká Ostravské Hradčany. 

Oblast je současně zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví.  

 

Národní kulturní památka a evropské dědictví „Dolní oblast VÍTKOVICE“ se nachází 

v bezprostřední blízkosti centra Ostravy, proto se zde neskrývají velké ambice o začlenění 

a propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem Ostravy. Celková koncepce a přístup k oblasti 

měla za cíl podpořit unikátní technické památky a připravit industriální park s jeho 

výjimečnými objekty na zcela zásadní změnu – přerod zanedbávaného území na další 

centrum města Ostravy. Průmyslové dědictví je tak chápáno jako původ současné 

ekonomické prosperity. [2] 

 

2.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ VHM 

 Předmětem podnikání společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je 

především hutní a strojírenská výroba, konstrukce, montážní a opravárenské práce, revize, 

zkoušky, povrchové úpravy, projekce technických zařízení, včetně vyhrazených; stavební 

činnost včetně projektové činnosti; ostatní výroba související s řemeslnou činností ve 

strojírenské a hutní výrobě. 
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2.3 STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

Z obchodního hlediska se VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. člení na následující 

produktové týmy, které realizují obchodní případy dodávek produktů ve vymezených 

oborech (segmentech trhu):  

 

Produktové týmy VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.:  

461 –  Strojírenská metalurgie  

462 –  Lodní díly 

463 –  Engineering – Metalurgické procesy 

 

Tyto produktové týmy tvoří nákladová střediska, která se ve VHM dělí na: 

 

NS 320 –  Ocelárna 

NS 330  – Slévárna  

NS 340 –  Kovárna 

NS 370 –  Těžká mechanika - Obrobna 

NS 371 –  Těžká mechanika – Montáž 

 

V diplomové práci jsem se zaměřila na stanovení nových cílů EMS v posledně zmíněných, 

a to Těžká mechanika – obrobna a montáž. 
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STÁVAJÍCÍ EMS VE SPOLEČNOSTI VHM 

Systémy environmentálního řízení  jsou nejčastěji navrhovány a rozvíjeny prostřednictvím 

následujících dvou způsobů: 

a) podle mezinárodních norem ISO řady 14000, reprezentované v českém normalizačním 

prostředí především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 „Systémy environmentálního 

managementu - specifikace s návodem pro její použití“, 

b) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19.3.2001 

o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí. 

Rozvoj EMS je zajišťován na soukromoprávním základě. Úkolem státu při rozvoji těchto 

dobrovolných aktivit je především vytváření příslušného legislativního a správního rámce. 

Tento rámec umožňuje vytváření EMS oběma popsanými způsoby. [3] 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. v rámci své environmentální politiky 

identifikuje jednotlivé procesy potřebné pro EMS a jejich environmentální aspekty a 

dopady. Dále určuje posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, určuje kritéria a 

metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů a jejich 

environmentálních aspektů. Registr environmentálních aspektů VHM naleznete v příloze 

č.1. Environmentální politika zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro 

podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, monitoruje, měří a analyzuje 

tyto procesy ve společnosti včetně jejich environmentálních aspektů a jejich dopadů a 

uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování 

těchto procesů, monitoruje a neustále zlepšuje environmentální profil společnosti a přijímá 

opatření k nápravě a preventivní opatření, zaměřená na zlepšování funkce a účinnosti 

EMS.  
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Přezkoumání vedením

Environmentální politika

Plánování
• Environmentální aspekty

• Legislativní a jiné požadavky

• Environmentální cíle, cílové hodnoty

• Environmentální programy

Zavádění a provoz
• Struktura a odpovědnosti

• Školení a uvědomění

• Komunikace

• Dokumentace EMS

• Řízení dokumentace

• Operativní řízení

• Prevence havarijních stavů

Kontrola a nápravná opatření

• Kontrola a měření (monitoring)

• Aktivita pro zajištění shody,

nápravná a preventivní

opatření

• Záznamy

• Audity EMS

 

Obrázek č.  1. Model EMS dle ISO 14001 [4] 

 

 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. stanovené procesy v rámci EMS řídí, uplatňuje 

a zlepšuje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005.   

 

 

 

Obrázek č.  2. Logo společnosti VHM [5] 
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2.4 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI 

Vrcholové vedení musí stanovit environmentální politiku organizace a zajistit, aby v rámci 

stanoveného rozsahu svého systému environmentálního managementu: 

a) odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb 

organizace; 

b) obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění; 

c) obsahovala závazek být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými 

požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním 

aspektům. Registr požadavků právních předpisů a jiných požadavků na VHM je obsažen 

v příloze č. 2.; 

d) poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumání environmentálních cílů a cílových 

hodnot; 

e) byla dokumentována, realizována a udržována; 

f) byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace a 

g) byla dostupná veřejnosti. [4] 

 

 

Cílem environmentální politiky akciové společnosti je dosahovat a udržovat v oblasti 

životního prostředí takové úrovně řídící a organizační činnosti, která účinně a efektivně 

minimalizuje negativní vliv průmyslové činnosti na životní prostředí a která se kladně 

projeví v jakosti vyráběné produkce a v úrovni bezpečnosti práce. Dokument, popisující 

environmentální politiku VHM je v příloze č. 3. 

Systémovým přístupem k ochraně životního prostředí usiluje vrcholové vedení 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. o dosahování neustálého zlepšování životních 

podmínek v ostravských obvodech.  
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2.5 OSOBNÍ ANGAŽOVANOST A AKTIVITA 

MANAGEMENTU 

Vrcholové vedení VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a generální ředitel 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. vychází z celkových strategických záměrů 

VHM a po zvážení a zhodnocení zkušeností a schopností zaměstnanců, stanovuje pro 

VHM  záměry a cíle v oblasti EMS, které jsou v souladu se zaměřením VHM. 

Vrcholové vedení a generální ředitel na podporu plnění závazku osobní angažovanosti a 

aktivity při rozvíjení EMS a neustálém zlepšování jeho efektivnosti: 

 stanovuje celkové strategické záměry VHM a Environmentální politiku VHM, která 

je v souladu se zaměřením VHM, 

 sděluje ve VHM, jak je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné 

požadavky, požadavky předpisů a jiné environmentální požadavky, 

 zajišťuje, že jsou stanoveny Environmentální cíle VHM, 

 provádí Přezkoumání managementu, 

 vytváří prostředí, které povzbuzuje zapojování a rozvoj zaměstnanců, 

 zajišťuje dostupnost zdrojů. 

 

Vrcholové vedení VHM a generální ředitel VHM se zavazují, že: 

 budou vytvářet nutné zdroje a další podmínky pro prosazování a uplatňování 

principů EMS v praxi a na všech úrovních řízení, 

 budou příkladem naplňování principů EMS, 

 stejný přístup budou vyžadovat od všech dalších úrovní řízení. 

Jedním z nezastupitelných nástrojů trvalého zvyšování kvality vnitřního podnikatelského 

prostředí ve VHM je uplatňovaný systém EMS VHM, který je součástí celkového řízení 

společnosti. 

Konkrétním   výrazem   provázanosti   s   celkovými   strategickými  záměry  VHM je 

Environmentální politika VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. [2] 
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2.6 ZÁSADY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY VHM 

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY – ochrana životního prostředí je jedním z prioritních úkolů 

společnosti. Základem péče o životní prostředí je účinný řídící systém – systém 

environmentálního managementu. 

JEDNOTNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ – implementace environmentální politiky a zásad ochrany 

životního prostředí bude prováděna do organizačních a řídících norem společnosti. 

Environmentální politika, cíle, programy a postupy jsou integrovány do systému řízení 

společnosti. 

SOULAD S POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – dodržování platných zákonů a 

předpisů na ochranu životního prostředí a jejich aktivní uplatňování je základem pro 

kontinuální proces zlepšování environmentálního profilu společnosti. 

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ – společnost bude neustále zdokonalovat procesy 

environmentálního řízení v souladu s nejnovějšími technickými i vědeckými poznatky. 

INFORMOVANOST A KOMUNIKACE – společnost bude pravidelně poskytovat 

informace o ochraně životního prostředí akcionářům, zaměstnancům, veřejnosti a 

veřejnoprávním orgánům. Průběžně bude komunikovat s orgány místní samosprávy, 

občanskými iniciativami či zákazníky o environmentální problematice. 

EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE – systémovými opatřeními bude společnost pečovat o 

odstranění či minimalizaci vlivů ekologických zátěží po zrušených průmyslových 

aktivitách a bude přezkoumávat environmentální aspekty případných nových 

podnikatelských aktivit. 

VÝROBKY A SLUŽBY – bude poskytovat a vyvíjet strojírenské produkty, které nemají 

vliv na životní prostředí a které lze recyklovat, opakovaně používat nebo bezpečně 

zlikvidovat. 

TECHNOLOGICKÉ PROCESY A ZAŘÍZENÍ – bude vyvíjet technologické metody, 

provozovat výrobní zařízení a provozovat výrobní činnost s ohledem na účinné využívání 
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energie a materiálů, , na minimalizaci odpadů, na šetrný vztah vůči životnímu prostředí a 

na respektování principu udržitelného využívání obnovitelných zdrojů. 

DODAVATELÉ – bude prosazovat, aby zásady této environmentální politiky uplatňovali i 

dodavatelé surovin, polotovarů, výrobků a služeb a aby se dostali do souladu 

s environmentálními zásadami a kritérii společnosti. 

HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST – na pracovištích, kde existují činnosti, či místa 

s možností vzniku mimořádných situací, vypracuje společnost havarijní plány a zajistí 

jejich pravidelné přezkoumávání. 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – bude systematicky připravovat a motivovat 

zaměstnance, aby prováděli své činnosti environmentálně odpovědným způsobem. 

DOKUMENTOVÁNÍ – environmentální politika bude dostupná všem zaměstnancům, 

zákazníkům, dodavatelům, široké veřejnosti a orgánům státní správy. [2] 
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Obrázek č.  3. Certifikát systému environmentálního managementu [5] 
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2.7 PROGRAMY EMS SPOLEČNOSTI VHM 

Programy EMS konkretizují dosažení Environmentálních cílů a cílových hodnot.                  

Ve společnosti jsou stanoveny environmentální programy s návazností na dosažení cílů a 

cílových hodnot tak, aby bylo možno identifikovat konkrétní kroky, hodnotit              

cílový stav vzhledem ke stavu výchozímu za dané časové období, stanovit konkrétní              

odpovědnost zaměstnanců, zdroje a termíny plnění průběžně kontrolovat. 

Skutečnosti vyplývající z Registru environmentálních aspektů jsou zohledněny při 

zpracování a korekcích programů EMS. Realizace je podložena vyčleněnými 

ekonomickými, technickými a lidskými zdroji. Za návrhy programů EMS zodpovídá 

ekolog daného NS a představitel vedení VHM pro EMS. Pro realizaci projektů nových 

investic a nových činností jsou zpracovávány samostatné environmentální programy.    

Za průběžné hodnocení plnění programů zodpovídá příslušný odborný ředitel, dle termínů 

uvedených v jednotlivých programech. Celkové hodnocení environmentálních programů se 

provádí minimálně jedenkrát za 12 měsíců a je součástí souhrnné roční Zprávy pro 

přezkoumání systému environmentálního managementu VHM, kterou zpracovává 

představitel vedení VHM pro EMS.  

Záznamy, které vznikají ve společnosti v souvislosti s Programy EMS, jsou vedeny, 

udržovány a archivovány dle zásad stanovených v QP-ISO 400.0-006 „Řízení záznamů o 

jakosti“. [6] 

2.7.1 Plánování EMS 

Vrcholové vedení VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.: 

a) zajišťuje, aby se plánování EMS provádělo tak, aby byly splněny požadavky uvedené v  

Příručce EMS stejně jako Environmentální cíle, 

b) udržuje integritu EMS s ohledem na plánování a uplatňování změn v EMS.  V rámci 

jednání ŘT pro EMS VHM jsou stanoveny úkoly a opatření pro dané období. 
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Řídící tým pro EMS VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je ustaven a jedná na 

základě rozhodnutí generálního ředitele VHM „Ustavení řídícího týmu pro EMS 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.“. 

Plánování EMS se provádí prostřednictvím zejména těchto dokumentů: 

Environmentální politika VHM, Environmentální cíle VHM, Soustava organizačních a 

řídících norem VHM, Roční program interních auditů, Plán výcviku zaměstnanců, Plán 

údržby apod. 

 

Plánování EMS zahrnuje zejména: 

 procesy EMS, 

 potřebné zdroje pro EMS, 

 zohlednění požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků,  

 zohlednění environmentálních aspektů a jejich dopadů, 

 neustálé zlepšování EMS. [6] 

2.7.2 Procesy EMS 

Postupy jednotlivých procesů EMS společnosti jsou podrobně popsány v předpisech a 

instrukcích EMS, odpovídají požadavkům, které jsou stanoveny v platné normě ČSN EN 

ISO 9001 / ČSN EN ISO 14001:2005. Podrobnosti týkající se zpracování, přezkoumání a 

schvalování předpisů a instrukcí jsou popsány v navazujícím předpise QP-ISO 400.0-001 

„Příprava a řízení předpisů managementu jakosti“ a QP-ISO 400.0-002 „Příprava a řízení 

instrukcí managementu jakosti“. [6] 
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2.7.3  Zdroje pro EMS 

Vedení společnosti vyčlenilo dostatečné zdroje (technické, personální a finanční) na 

zavedení, udržování a neustálé zlepšování EMS. Vedení společnosti také posuzuje a 

schvaluje potřebné zdroje pro EMS. 

Jedenkrát za 12 měsíců provádí představitel vedení VHM pro EMS hodnocení 

dostatečnosti vyčleněných zdrojů a navrhuje vedení společnosti snížení / zvýšení zdrojů     

a opatření k nápravě, která s tímto snížením / zvýšením souvisí. [6] 

2.7.4  Zlepšování EMS 

Zlepšování EMS společnosti je prováděno v návaznosti na výsledky přezkoumání EMS 

vedením společnosti a všichni zaměstnanci společnosti podávají návrhy na zlepšování 

EMS. Podání zlepšovacích návrhů je realizováno písemnou formou využitím firemního 

intranetu. V případě podnětu předaného ústní formou musí představitel vedení pro EMS 

daného NS provést písemný záznam. Podněty zaměstnanců společnosti, které se týkají 

udržování a zlepšení EMS, jsou vedením společnosti posouzeny z hlediska jejich možné 

realizace a s ohledem na jejich závažnost a dosažitelnost. O výsledku posouzení a možné 

realizaci příslušného podnětu je zaměstnanec informován ústně Představitelem vedení pro 

EMS daného NS. 

Cílem zlepšování EMS je zajistit trvalé uspokojování potřeb zákazníka v požadované 

kvalitě při neustálém snižování nákladů a zlepšování environmentálního profilu 

společnosti. Zlepšování je klíčovým rysem efektivního EMS. Je dosahováno 

prostřednictvím plnění Environmentálních cílů, cílových hodnot a celkovým zlepšením 

systému environmentálního managementu v každé z jeho složek. [6] 
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2.7.5 Řídící tým pro EMS VHM 

 

Rozhodnutím generálního ředitele VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.                              

„Ustanovení Řídícího týmu pro EMS VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.“             

(v platném znění) je ustaven tým zastoupený zaměstnanci VHM odpovědnými za řízení 

procesů zahrnutých do EMS  a projednává zejména: 

 řešení nezbytných podmínek potřebných pro efektivní uplatňování EMS VHM               

a pro přípravu na kontrolní audit certifikačního orgánu ve VHM,  

 opatření související s funkcí EMS, zejména opatření k zajištění součinnosti se 

zaměstnanci odboru 044 – Ekologie a tribotechnika , 

 školení vybraných zaměstnanců a.s. v oblasti EMS, 

 zpracování příslušné dokumentace EMS a její praktické aplikaci v příslušných 

organizačních útvarech VHM, 

 hodnocení závěrů a stanovisek zaznamenaných ve zprávách z interních auditů             

a auditů  certifikačního orgánu. 

Řídící tým pro EMS VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. ve stejném personálním 

složení současně na svých jednáních projednává analogickou problematiku uplatňování 

systému managementu BOZP ve VHM. [6] 

 

2.7.6    Environmentální aspekty 

Ve společnosti je stanoven postup identifikace, hodnocení dopadu, významnosti a 

aktualizace environmentálních aspektů realizovaných činnosti, výrobků a služeb, včetně 

těch zajišťovaných dodavatelsky, tak, aby byly určeny ty aspekty, které mají nebo mohou 

mít významný dopad na životní prostředí. Environmentální aspekty a jejich dopady jsou 

identifikovány na základě analýzy činností, výrobků a služeb společnosti. Jejich 

významnost je stanovena pomocí metodiky hodnocení environmentálních aspektů. Na 

základě výsledků jsou přijata opatření pro řízení environmentálních aspektů a jejich 

dopadů, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců. [6] 
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Je zpracován Registr environmentálních aspektů, který je průběžně přezkoumáván a 

aktualizován. Registr environmentálních aspektů slouží jako vstupní podkladový materiál 

pro stanovení zásad Environmentální politiky společnosti, Environmentálních cílů, 

cílových hodnot a programů EMS. Tento postup je uveden v EI-ISO 400.001 Identifikace, 

vyhodnocování a řízení environmentálních aspektů“ a za jeho naplňování v praxi je 

odpovědný ekolog daného NS. [6] 

2.8 DOKUMENTACE EMS VE FIRMĚ 

2.8.1    Dokumenty první úrovně   

Příručka EMS popisuje, jakým způsobem VHM zajišťuje kritéria systémové normy a 

formuluje základní odpovědnosti a pravomoci generálního ředitele VHM, odborných 

ředitelů VHM, produktových manažerů, vedoucích NS, vedoucích organizačních útvarů 

VHM, auditorů, středního managementu a profesních zaměstnanců a představitele vedení 

VHM pro EMS. 

 Definuje environmentální politiku VHM a rozsah procesů a produktů (oborů), na které se 

EMS vztahuje.  

Za účelem jednoznačné orientace uživatelů Příručky EMS v oblasti zahrnutí           

příslušných požadavků specifikovaných platnou normou ISO 14001:2004 do takto 

koncipované Příručky EMS  je součástí této kapitoly rovněž Převodní tabulka mezi 

požadavky  platné normy ISO 9001 a normy ISO 14001:2004. [6] 

 

2.8.2 Dokumenty druhé úrovně 

Obsahují předpisy managementu jakosti, a organizační a řídicí normy VHM dle N-001 

Organizační řád. 

Tyto dokumenty realizují v praxi požadavky Příručky EMS a jednotlivých prvků platné 

normy EN ISO 9001 / ČSN EN ISO 14001:2005. QP obsahují postupy managementu 

jakosti a environmentálního managementu s detailním uvedením odpovědností a 

pravomocí a stanovují vzájemné organizační vazby. [6] 
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2.8.3  Dokumenty třetí úrovně 

Obsahují instrukce EMS (EI, EPI, QI), řídicí normy odborných ředitelů VHM, vedoucích 

NS, produktových manažerů, vedoucích organizačních útvarů VHM a další dokumenty 

jako např.: Výkresová dokumentace produktů, CHPČ, Organizační schémata, Evidenční 

list zaměstnance, Balící katalog, Seznamy (kvalifikovaných auditorů, řídícího 

managementu atd.), Záznamy o jakosti, Nákupní dokumentace, Obchodní dokumentace, 

Technologická dokumentace, Dokumentace pro kontroly a přejímky, Dodací list apod. 

Tato třetí úroveň taktéž zahrnuje veškerou výkresovou dokumentaci. [6] 

 

2.8.4 Řízení záznamů EMS 

Záznamy EMS musí být čitelné, identifikovatelné, schopné reprodukce a musí umožňovat 

jednoznačnou identifikaci, včetně možnosti přiřazení k dané zakázce (obchodnímu 

případu), pokud se týkají konkrétní zakázky. Environmentální záznamy se vedou tam, kde 

vznikají environmentální problémy, provádí se zásahy s možným environmentálním 

dopadem, sleduje se míra plnění plánovaných cílů a cílových hodnot, probíhá 

monitorování a měření, sledují se environmentální vývojové trendy a vedení záznamů je 

požadováno právními předpisy. [6] 

 

2.8.5 Přístup k záznamům EMS 

Záznamy jsou uchovávány v příruční registratuře, Spisovně/Archivu  společnosti tak, aby 

se zabránilo jejich poškození nebo znehodnocení. K záznamům EMS v archivu společnosti 

má přístup vedení společnosti, pověření pracovníci pro spisovou a skartační službu a další 

pracovníci v souladu se souvisejícím předpisem.  

Je-li smluvně stanoveno, jsou záznamy EMS po dobu uchovávání dostupné zákazníkovi 

nebo jeho zástupci. Záznamy EMS jsou rovněž zpřístupněny certifikačnímu orgánu, který 

provádí ověřování EMS společnosti nebo externím organizacím, které provádějí ve 

společnosti zákaznické audity. [6] 
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Obrázek č.  4. Struktura vedení VHM [2] 
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2.9 ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL VHM 

Popis environmentálního profilu VHM je rozdělen do dílčích částí dle jednotlivých složek 

životního prostředí. V každé této dílčí části pak je popsán přímý vliv činnosti VHM na 

danou oblast životního prostředí. 

 

2.9.1 Ovzduší 

Společnost je provozovatelem výrobních agregátů oceli – elektrické obloukové a pánvové 

pece v NS 320 - Ocelárna. Na ně navazují zpracovatelské technologie NS 330 - Slévárna a 

NS 340 – Kovárna. Z tohoto pohledu je kategorizována jako významný zdroj znečišťování 

ovzduší. Podmínky provozování zdrojů jsou obsaženy v Integrovaném povolení. Všechna 

autorizovaná měření emisí v roce 2011 potvrzují plnění stanovených emisních limitů. 

KÚ MSK byly vyměřeny poplatky za znečišťování ovzduší za rok za rok 2011 a zálohy na 

rok 2012 ve výši 237 700,- Kč.  

 

V roce 2011 byly VHM emitovány 3 tuny tuhých znečišťujících látek, 5 tun SO2 , 38 tun 

NOx a 130 tun CO a 140 t NOx. Z technologií bylo emitováno cca 4 tuny těkavých 

organických látek.  

Z hlediska persistentních látek se měřením zjistila přítomnost těžkých kovů Cd, As, Hg, a 

Pb. Celkový roční výskyt těchto látek se pohybuje v desítkách kg v závislosti na výrobě. 

Během roku 2011 pokračovala rekonstrukce ohřívacích pecí v NS 340 Kovárna. 

Rekonstrukce v Ostravě - Vítkovicích byly vyvolány ukončením odběru koksárenského 

plynu v roce 2009, v Ostravě - Kunčicích ukončením používání směsného plynu 

v polovině roku 2011. Ohřívací pece včetně rekonstruovaných již používají pouze zemní 

plyn. Provedení rekonstrukcí se odrazilo ve snížení emisí znečišťujících látek a 

skleníkového plynu oxidu uhličitého do ovzduší. [6] 
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2.9.2 Skleníkové plyny 

V souladu se zákonem č. 695/2004 Sb. o skleníkových plynech a Vyhláškou č. 696/2004 

Sb., která stanovuje postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí 

skleníkových plynů, byly zajišťovány činnosti dle monitorovacího plánu. V roce 2011 bylo 

v souladu se změnami legislativy požádáno o bezplatné přidělení povolenek pro 

nadcházející obchodovací období. 

Ověřovacím auditem, který provedla společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., nebyly zjištěny 

nedostatky v obchodování se skleníkovými plyny v roce 2011. [6] 

 

2.9.3 Hluk    

Z hlediska hlukových emisí do chráněného venkovního prostoru jsou přijata technická 

opatření, která jsou každoročně k datu 31.12 vyhodnocována. Ve vytipovaných místech 

jsou prováděna pravidelná kontrolní hluková měření. Nejnákladnější jsou opatření 

k odhlučnění hlavní výrobní činnosti – výrobě oceli. 

Z důvodu rozsahu a časové náročnosti realizace hlukových opatření bylo pro společnost 

VHM v rámci změnového řízení Integrovaného povolení vydáno časově omezené povolení 

k překročení limitu hluku do chráněného venkovního prostoru s platností do 31. 12. 2014. 

Orgány státní správy požadují realizaci dalších technických opatření. [6] 

 

2.9.4 Vodní hospodářství 

Společnost je zásobována pitnou vodou z odběrných míst vodovodů pro veřejnou potřebu 

ve správě OVAK, a.s. a ve správě ČEZ Energetické služby, s.r.o. na základě uzavřených 

smluvních vztahů. Pitná voda je používána pro hygienické účely v sociálních zařízeních a 

pro vlastní spotřebu zaměstnanců. 

Zdrojem povrchové vody je řeka Ostravice, případně Opava. Odběr povrchové vody 

provádí společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. vlastními čerpacími stanicemi a po 

úpravě ji dodává přivaděčem provozní vody na jednotlivá odběrná místa. [6] 
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2.9.5 Odpadní vody 

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací z areálu VHM do kanalizace pro 

veřejnou potřebu ve správě OVAK, a.s. nebo ČEZ Energetické služby, s.r.o. Nakládání 

s odpadními vodami probíhá v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů v platném znění a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění při dodržení podmínek pro vypouštění 

odpadních vod, stanovených Integrovaným povolením KÚ MSK. Stanovené limity jsou 

dodržovány. [6] 

 

2.9.6 Odpady 

Při výrobní činnosti společnosti vznikají odpady, se kterými je nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími vyhláškami k němu vydanými. 

Vzhledem k tomu, že společnost neprovozuje zařízení na zneškodnění nebo využití 

odpadů, je zajišťováno zneškodnění odpadů předáním oprávněným osobám dle zákona o 

odpadech.  

Výjimku tvoří NS 320 – Ocelárna, která využívá ocelový šrot jako náhradu vstupní 

suroviny dle §14 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Ocelový šrot 

je přijímán i od externích firem. Je vedena evidence přijatého ocelového odpadu. 

Společnost má vypracován „Plán odpadového hospodářství původce odpadů“, který je 

schválen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. V průběhu roku 2011 byl zpracován 

dodatek k „Plánu odpadového hospodářství“ společnosti, který byl KÚ MSK bez 

připomínek schválen.  

Nakládání s odpady bylo v roce 2011 v jednotlivých NS zajišťováno vlastními pracovníky 

ve spolupráci s odborem 044 – Ekologie a tribotechnika společnosti VTK. 
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Přehled odpadů, které společnost vyprodukovala při své výrobní a montážní činnosti ve 

všech svých provozovnách : 

 

Kategorie Odpady (t/rok) 

Ostatní 40 057,76 

Nebezpečné  2 656,16 

Celkem 42 057,76 

 

Tabulka č.  1. Produkce odpadů v r. 2011 [6] 

 

V jednotlivých NS probíhaly kontroly nakládání s odpady s následujícími závěry : 

 

NS 370 Těžká mechanika-Obrobna  a 371 Těžká mechanika – Montáž 

Nakládání s odpady probíhá v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství, 

shromažďovací místa jsou označena v souladu s předpisy a v případě nebezpečných 

odpadů i identifikačními listy nebezpečných odpadů. 

Odpady jsou tříděny a shromažďovány dle kategorií a katalogových čísel dle Katalogu 

odpadů. Zjištěné drobné problémy v třídění komunálního odpadu jsou operativně 

odstraňovány. Hodnocení je prováděno na základě namátkových kontrol odboru 044 VTK. 

 

NS 320 Ocelárna  

Nakládání s odpady probíhá v souladu s platnou legislativou. Shromažďovací místa jsou 

označena v souladu s předpisy. Odpady jsou shromažďovány v nádobách a kontejnerech. 

Výjimkou je nezpracovaná struska, která je shromažďována na struskovišti, které je 

součástí technologie výroby oceli. 

V NS 320 - Ocelárna je elektrická oblouková pec provozována jako zařízení, kde je odpad 

(železný šrot) používán jako náhrada vstupní suroviny dle §14 odst.2 zákona č.185/2001 

Sb. o odpadech v platném znění. 
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Drobné nedostatky se týkají zejména označení shromažďovacích míst odpadů, a to 

z důvodu prašného prostředí provozu. Označení jsou pravidelně vyměňována za 

neznečištěná a nepoškozená. 

 

NS 330 Slévárna 

Nakládání s odpady probíhá v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství a 

shromažďovací místa jsou označována v souladu s právními a jinými předpisy. Drobné 

nedostatky v označování a třídění jsou pravidelně odstraňovány. 

 

NS 340 Kovárna 

Nakládání s odpady probíhá v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství a 

shromažďovací místa jsou označována v souladu s právními a jinými předpisy. 

Největší objem odpadů tvoří emulze, struska a vyzdívky z pecí, které jsou předávány 

oprávněným osobám. V třídění odpadů nejsou zpravidla shledány žádné vážné nedostatky. 

V průběhu roku probíhají ve společnosti kontroly oboru Ekologie a tribotechniky na jejichž 

základě se provádějí a přijímají okamžití opatření. [6] 

2.9.7 Obaly 

Nakládání s obaly probíhalo ve společnosti v roce 2011 v souladu se zákonem č. 477/2001 

Sb. o obalech. Byla vedena průběžná evidence obalů a k 15.2.2012 splněna zákonná 

ohlašovací povinnost. 

Povinnosti nakládání s obaly dle zákona o obalech se týká NS 320, NS 370 a NS 371. 

Balení výrobků zajišťuje externí společnost. Evidence obalů uváděných na trh a do oběhu 

jsou pravidelně zasílány obalovým technikem. [6] 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  26 

 

2.9.8 Chemické látky, REACH 

Ve společnosti je postupováno v intencích zákona č.350/2011 Sb. o chemických látkách         

a chemických směsích v platném znění, zákona č.258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

a Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH).  

Všichni pracovníci, kteří přichází do styku s chemickými látkami jsou seznámeni 

s bezpečnostními listy těchto látek, které jsou na jednotlivých pracovištích k dispozici. 

Zaměstnanci společnosti se při nakládání s chemickými látkami řídí platnou ekologickou 

instrukcí „Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky“, která je závazná 

pro všechny zaměstnance společnosti a určuje jednotlivé odpovědnosti vedoucích 

pracovníků. 

Společnost k 30. 11. 2010 provedla registraci Fe u Evropské chemické agentury dle 

Nařízení ES 1907/2006 REACH. Náklady na registraci činily 26 000 €. [6] 

2.9.9 Staré ekologické zátěže  

Na základě Ekologické smlouvy č. 203/98, uzavřené mezi FNM ČR a VÍTKOVICE, a.s., 

 a v souladu s Rozhodnutím ČIŽP č. j. 9/OV/7737/03/Bá ze dne 9. 10. 2003 o uložení 

nápravných opatření – sanace lokality NS 340 – Kovárna Kunčice, byly v červenci 2008 

zahájeny sanační práce firmou Dekonta, a.s. Vlastní sanační práce byly ukončeny v květnu 

2009. Nadále probíhal ve čtvrtletních intervalech post sanační monitoring podzemních vod 

na sanační ploše SP-2, který byl ukončen 31. 12. 2010. K tomuto datu byly ukončeny 

veškeré práce na lokalitě. 

Celkové náklady na sanaci lokality kovárny Kunčice činily 4 561 367,- Kč bez DPH a byly 

hrazeny Ministerstvem financí z Ekologické smlouvy č. 203/98 VÍTKOVICE, a.s.  

Společnost AQD-envitest, s.r.o. prováděla od června do listopadu 2010 aktualizaci 

Analýzy rizika tzv. Horní oblasti. Mezi dotčené lokality patří i plochy ve společnosti 

VHM.  Dne 9.12. 2010 proběhlo oponentní řízení k Závěrečné zprávě z Aktualizace 

analýzy rizika Horní oblasti a po zapracování všech připomínek byl tento dokument předán 

k dispozici Ministerstvu financí a nabyvateli Ekologické smlouvy č. 203/98, tj. 

VÍTKOVICE, a.s. [6] 
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2.9.10 Zeleň 

V roce 2011 probíhala spolupráce společnosti VÍTKOVICE, a.s. se Statutárním městem 

Ostrava a Ateliérem zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka na zpracování 

projektu „Izolační zeleň na ul. Ruská „Zelená osa Vítkovic“ a podání žádosti v rámci 

XXV. výzvy OPŽP MŽP, prioritní osy 2.1.3.  

Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Jedná se o alejovou výsadbu 

po obou stranách ulice Ruská, kdy bude vysázeno 258 ks plnohodnotných dřevin. 

Realizovanou výsadbou dojde k výraznému snížení imisní zátěže, omezení prašnosti, 

snížení hlučnosti a celkovému zlepšení kvality ovzduší v Ostravě - Vítkovicích. Tato 

výsadba bude realizována na pozemcích společností VMG a SMO. Celkové náklady na 

realizaci projektu činí cca 26 mil. Kč bez DPH. V současné době probíhá schvalovací 

proces žádosti o dotaci na MŽP. [6] 

 

2.9.11 Tribotechnika 

V oblasti tribotechniky jsou pravidelně prováděny revize a aktualizace mazacích plánů 

jednotlivých strojních zařízení, kontroly kvality chladících emulzí na vybraných strojích a 

kontrola dodržování pravidel tribotechniky při výměně a dolévání olejových náplní. Dále 

je součástí tribotechnických činností sledování nákladů na ropné produkty v jednotlivých 

nákladových střediscích společnosti a také odborná garance při výběrovém řízení na nákup 

ropných produktů. [6] 

 

2.9.12 Havárie 

V roce 2011 nedošlo ze strany VHM k žádné závažné havárii s dopadem na  životní 

prostředí. Řešení havarijních stavů je popsáno v provozních řádech zařízení, havarijních 

plánech a dále ve směrnici S – 128 Systém prevence a likvidace závažných nehod a 

havárií, platné pro všechny členy skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. [6] 
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2.9.13 Komunikace se zákazníky 

Ve společnosti je vedena komunikace jak se zákazníky, tak s dodavateli. Zákazníci jsou na 

internetových stránkách společnosti informováni o certifikaci systému environmentálního 

managementu společnosti dle ISO 14001 : 2004. Komunikace se zákazníky i dodavateli 

probíhá zejména formou dotazníků, ale i formou osobních komunikací. Současně je 

pravidelně prováděno hodnocení dodavatelů z pohledu ochrany životního prostředí. [6] 
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3 NÁVRH CÍLŮ A PROGRAMŮ EMS PRO DALŠÍ OBDOBÍ 

Cílem mé diplomové práce je návrh nových programů v rámci EMS. Díky VHM jsem 

dostala příležitost absolvovat několik prohlídek, jak provozních hal, tak zázemí 

zaměstnanců a základě těchto prohlídek a opakovaných výkladů samotných zaměstnanců 

jsem byla schopna tyto nové programy zpracovat. Jedná se především o programy, které 

vedou k úsporám a pro VHM budou tedy přínosem. V tomto bodě se tedy zaměřím na 

úsporu elektrické energie, úsporu vody, na zdokonalení třídění odpadů, přechod vozového 

parku VHM na pohon CNG, údržbu zeleně a na změnu tištěné fakturace na elektronickou 

podobu. 

3.1 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

POTŘEBNÉ PRO VYTÁPĚNÍ HAL 

Systém vytápění hal funguje ve VHM pomocí teplé užitkové vody, která je přiváděna 

potrubím Teplá voda následně prochází přes kalorifery, které pomocí regulátoru teploty 

vhání do hal teplý vzduch. Avšak při dosažení nastavené teploty nedojde k vypnutí 

kaloriferu. Ten pak pracuje na prázdno, čímž spotřebovává stále velké množství elektrické 

energie.  

 

 

Obrázek č.  5. Kalorifer (www.gealvz.cz) 
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Řešení tohoto problému spočívá v zajištění vypínání kaloriferů po dosažení cílené teploty. 

Tohoto se docílí instalací automatického vypínání. VHM má tak za úkol zajistit finanční 

prostředky, vybrat vhodného zhotovitele dle cenových nabídek a provést montáž tohoto 

zařízení.  

Investiční náklady na zautomatizování všech kaloriferů se odhadují na cca 1 500 00,- Kč. 

Dosažená úspora závisí na mnoha faktorech např. doba, kdy kalorifery běží naprázdno, 

doba, kdy dojde k ohřevu na požadovanou teplotu atd. 

V podstatě lze říci, že čím bude venkovní teplota nižší, tím bude teplota v halách klesat 

rychleji, kalorifery tak budou častěji nahřívat a nebudou pracovat naprázdno. Čím bude 

venkovní teplota vyšší, tím více budou kalorifery pracovat naprázdno. Výpočet úspor je tak 

závislý na venkovní teplotě a také na nastavené teplotě v halách, která není vždy stejná a 

závisí na druhu výroby. Jelikož VHM nevyrábí sériové výrobky, nelze tak vypočítat 

přesnou úsporu elektrické energie. Úspora je zřejmá, avšak projeví se až po instalaci tohoto 

zařízení. 

Další úsporu elektrické energie získáme pravidelným odmašťováním kaloriferů a to 

alespoň dvakrát ročně. Tímto procesem dosáhneme zvýšení účinnosti ohřevu kaloriferů až 

o 5°C a k odstranění tukových a jiných nečistot. [7] 
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3.2 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY TEPLÉ VODY URČENÉ PRO 

VYTÁPĚNÍ HAL 

Činností kaloriferů je do hal vháněn teplý vzduch, tento vzduch je však lehčí než okolní 

studený vzduch, proto stoupá nahoru a drží se u střech hal. Abychom zabránili tomuto 

fyzikálnímu jevu, je nutná instalace tzv. destratifikátorů.  

 
Obrázek č.  6. Destratifikátor ELITURBO [8] 

 

Toto zařízení funguje na principu efektivního promísení vzduchu ve vertikálním i 

horizontálním směru. To znamená, že teplý vzduch, držící se u střech hal, se pomocí 

destratifikátorů vrací zpět do prostoru vytápění, čímž se ušetří náklady na opakovaný 

náhřev požadovaných prostor na kýženou teplotu. V halách obrobny a montáže by bylo 

zapotřebí instalace 375 kusů destratifikátorů. 

 

Obrázek č.  7. Znázornění mísení vzduchu destratifikátorem [8] 

 

Výrobce udává snížení spotřeby teplé vody o 20 až 30%. Problémem je podmínka výrobce 

na maximální výšku haly do 18m a instalace destratifikátorů do maximální výšky 12m. [8]  
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Toto nesplňují 4 haly, což má za následek, že dodavatel nemůže zaručit zmiňovanou 

úsporu. Pro výpočet jsem proto použila úsporu teplé vody jen 10%. 

Samotné vytápění hal stojí VHM 37 mil. Kč ročně, roční úspora teplé vody by tak ročně 

činila 3,7 mil. Kč. Nesmíme však opomenout, že destratifikátory jsou poháněny 

elektrickou energií o příkonu 300 W. 

Příkon 1 ks….300 W 

Cena za 1 kWh..3 Kč 

0,3 kW x 3 Kč…0,9 Kč 

375 ks x 0,9 Kč = 337,5 Kč / h x 24 = 8 100Kč / den 

8 100 Kč x 30 dní = 243 000 Kč / měsíc 

243 000 Kč x 7 měsíců (topná sezona) = 1 701 000,- Kč / rok 

 

Po propočítání navýšení elektrické energie po instalaci destratifikátorů a snížení nákladů 

na spotřebu teplé vody dojdeme k úspoře cca 2 mil. Kč ročně.  

 

3.3 ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU 

Tento cíl mělo VHM již v minulých obdobích. V roce 2011 došlo, jak můžeme vyčíst 

z grafu č.1, o snížení směsného komunálního odpadu o 1,5 kg na zaměstnance oproti roku 

2010 a zároveň ke zvýšení množství tříděného odpadu, jako je papír o 4,6 kg na 

zaměstnance a plastu o 1,1 kg na zaměstnance.  

V tomto programu by mělo VHM pokračovat. Jako nový cíl pro nadcházející období bych 

navrhovala snížení množství komunálního odpadu na zaměstnance o 3% a zároveň 

neustálé zvyšování tříditelnosti odpadů. 
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Třídění odpadů v NS 370, 371 v období 2007 - 2011
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Graf č.  1. Tříditelnost odpadů [2] 

 

 

 

 
 

Obrázek č.  8.  Značení kontejnerů VHM (autor) 
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Obrázek č.  9.  Kontejnery na tříděný papír (autor) 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č.  10. Železný šrot (autor) 
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3.4 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI EMS 

VHM na začátku letošního roku zpracovala „Informační list EMS“ pro zaměstnance. Tyto 

informace jsou vyvěšeny na nástěnkách a informačních panelech společnosti. Na tomto 

listu jsou popsány nové programy EMS, zájmy vedení VHM a taktéž chování, které by u 

zaměstnanců mělo být samozřejmostí. Formou interních komunikací se zaměstnanci na 

výrobních poradách probíhá vzdělávání v oblasti EMS již dnes. V rámci neustálého 

zlepšování bych VHM doporučovala odborná školení o systému EMS. Pro úsporu 

finančních prostředků by se školení mohl zúčastnit pouze vedoucí každé organizační 

jednotky na úrovni nákladového střediska a poznatky ze školení poté interpretovat na 

schůzi zaměstnanců. Celý systém environmentálního managementu  po jeho zavedení stojí 

a padá na individuálním chování zaměstnanců. Ti zvyšují efektivitu práce, a proto musí 

zvyšovat svou zodpovědnost vůči cílům, stanoveným VHM. Jedná se především o 

ekologické chování zaměstnanců, které by mělo vyjadřovat celou environmentální politiku 

společnosti. 

 

 

3.5 PŘECHOD VOZOVÉHO PARKU NA POHON CNG 

Pohon na CNG má dozajista nemálo kladů. Emise CO jsou nižší při provozu na zemní 

plyn, než při spalování konvenčních paliv, emise uhlovodíků jsou rovněž nižší (cca o 15-

20%) a emise NOx jsou na stejné úrovni jako při spalování benzínu, ale např. zpětným 

vedením plynů se dají omezit. Používání zemního plynu pro pohon vozidel také významně 

potlačuje vznik skleníkového efektu, neboť při jeho spalování vzniká asi o 25 % méně CO₂ 

než při spalování benzinu. 

Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké 

oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými i budoucími 

emisními limity. Mezi hlavní klady v rámci ekologie patří nulové emise pevných částic 

(PM – Particulate Matters), které jsou u naftových motorů považovány z důvodů 

mutagenních a karcinogenních účinků za nejzávažnější. Taktéž kouřivost vznětových 

motorů je u plynových pohonů prakticky eliminována.  
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Významné je také snížení neethanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků. 

Dalším pozitivem je tišší chod plynových motorů a to až o 50 %. [9] 

 

Společnosti skupiny VMG již nákup a přestavbu vozidel na CNG započaly. K dnešnímu 

dni je ve vozovém parku VMG 420 automobilů, z toho již 230 je převedeno na pohon 

CNG. Přepočítala jsem úsporu při přechodu na CNG a na 1 km činí úspora 1,42 Kč. 

 

6 LITRŮ BENZÍNU NA 100 km 2, 40 Kč /1 km 

5 kg CNG NA 100 km 0, 98 Kč / 1 km 

ÚSPORA NA 1 km 1, 42 Kč 

 
Tabulka č.  2.  Náklady na 1 km ve vozidle Škoda Octavia společnosti VMG (autor) 

 

 

* kalkulováno z průměrných cen PHM 

 

 

Přestavba benzínového motoru na pohon CNG je vykalkulována na vozidlo Škoda Octavia 

společností VMG takto: 

 

PŘESTAVBOVÁ SADA 20 500,- 

DRŽÁK LAHVÍ 6 000,- 

KABELÁŽ 1 095,- 

VENTILY CNG 7 500,- 

DROBNÝ MATERIÁL 1 000,- 

1 HODINA PRÁCE (PRÁCE 24 HODIN) 9 600,- 

1 CNG TLAKOVÁ LÁHEV (POTŘEBA 3) 8 802,- 

CELKEM BEZ DPH 54 497,- 

 

Tabulka č.  3.  Kalkulace přestavby na CNG [2] 

 

Cena přestavby se liší dle typu vozidla, pohybuje se do 60 000,- Kč. U zmíněné Škody 

Octavie byly použity 3 tlakové láhve a celkovém objemu 90 l. Tyto láhve byly umístěny 

v zavazadlovém prostoru, čímž dojde ke snížení míst k sezení o 1 osobu. 
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Obrázek č.  11. Škoda Octavia s pohonem CNG společnosti VHM (autor) 

 

Z celkového počtu 420 vozidel je na pohon CNG dosud přestavěno 230 vozidel. Můj návrh 

spočívá v přestavbě celého vozového parku všech společností skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP. Návratnost této investice se po přepočtu odhaduje na cca 30 

měsíců.  

Roční úspora nákladů v podobě pohonných hmot a úspora díky nulové silniční dani v roce 

2010 byla 2,7 mil. Kč. Celková roční úspora po obměně celého vozového parku bude tedy 

zhruba 8 mil. Kč. 

Zajímavostí v této problematice je bezpochyby přestavěná dieselová lokomotiva typu 

703.8  a dieselová lokomotiva typu 714 na pohon CNG. 
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Obrázek č.  12.  Přestavěná dieselová lokomotiva 703.8 na pohon CNG [2] 

 

 

 

Počet takto dosud přestavěných lokomotiv je limitován zákazem používání CNG 

v uzavřených prostorách. Většina lokomotiv projíždí uzavřenými objekty, proto se 

prozatím tyto lokomotivy nemohou ve větší míře prosadit. Pro zajímavost uvádím 

porovnání dieselového pohonu s pohonem CNG. 

 NAFTA CNG 

SPOTŘEBA 13, 5 l / 1 hod 14 m³ / 1 hod 

ZÁSOBA PALIVA 2 200 l 486 m³ 

DOBA PROVOZU MEZI 

TANKOVÁNÍM 

163 hod 32, 4 hod 

DOJEZD 5 500 km 1 000 km 

NÁKLADY NA 1 MTH 312 Kč 135 Kč 

NÁKLADY NA 5 TIS. 

MTH/ROK 

1 560 000 Kč 675 000 Kč 

 

Tabulka č.  4.  Porovnání nákladů a dojezdů [2] 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  39 

 

 

Obrázek č.  13.  Stanice CNG v areálu (autor) 

 

3.6 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY KOUPACÍ VODY 

Ve společnosti VHM  dosud nebyla provedena modernizace hygienických zařízení. Zde se 

nabízí velké množství možných úspor. Proto bych navrhovala výměnu klasického 

splachování záchodů za dvojité. Klasickým splachováním WC zbytečně odtéká 10 l pitné 

vody. Výrazné úspory vody na toaletě dosáhneme pomocí kombinovaného klozetu 

s duálním splachováním 6/3. Tímto systémem můžeme ušetřit oproti starému, 

jednoduchému, až 8 litrů pitné vody na jednom spláchnutí.  
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Obrázek č.  14. Dvojité splachování (www.bagno.cz) 

 

Vhodné by bylo taktéž provést úpravy na směšovacích baterií na umyvadlech. Těsnost 

kohoutků je velmi důležitá, jedním "málo" kapajícím kohoutkem (deset kapek za minutu) 

odkape asi 160 l vody za měsíc a jestliže jde o teplou vodu, jde o ztrátu i 11 kWh 

elektrické energie. [10] 

Co se týče sprch, doporučovala bych namontování úsporných sprchových hlavic. Jestliže 

použijeme pro sprchu úspornou hlavici a stop-ventil, můžeme tím ušetřit až 30 % 

teplé vody. Dalším řešením by také mohly být sprchy na stlačení. Tzn., že při každém 

stisku odteče určený proud vody, proto je na každém uživateli sprchy, kolikrát tlačítko 

stiskne. Z praxe je zřejmé, že každý zaměstnanec se za krátkou dobu tento systém naučí 

používat. 

Ve společnosti VHM je v současné době používáno 120 sprch a 22 záchodů. Při realizaci 

výše uvedených opatření budou úspory pro vedení VHM již značné. 

 

 

3.7 PŘECHOD Z FAKTURACE TIŠTĚNÉ DO FORMY 

ELEKRONICKÉ 

Mezi společností VHM a jejími partnery probíhá fakturace činností tištěnou formou. 

V rámci zvyšování úspor a snaze VHM neustále se zlepšovat bych navrhovala zavést 

fakturaci elektronickou. Tato forma fakturace má nepopiratelné klady.  
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Systém elektronické fakturace přináší velmi výraznou úsporu nákladů spojených s 

poštovními poplatky, tiskem, papírem a skladovacími prostory. Při dnešní průměrné ceně 

0,30 korun za papír formátu A4 a poplatku 26 korun za doporučený dopis dosáhneme roční 

úspory ve vysokých číslech.  

Elektronická fakturace navíc umožňuje značné posílení její automatizace a v důsledku toho 

také nerostou s růstem počtu faktur náklady na lidské zdroje. Z hlediska ekologie je 

výrazně nižší spotřeba papíru a toneru. 

Se zavedením elektronické fakturace bude docíleno posílení efektivity a modernizace 

administrativního oddělení. Pozornost fakturantek se díky odlehčení práce, kterou za ně 

realizuje systém elektronické fakturace, může soustředit na individuální přístup a kvalitní 

komunikaci s klientem. Systém elektronické fakturace usnadňuje a urychluje nejen 

distribuci, ale i prohledávání dokladů, které jsou místo v tradičních pořadačích uložené na 

zálohovacích médiích a pevných discích a dostupné pomocí jednoduché prohlížečky. 

Přechod na elektronickou fakturaci umožní radikální rozšíření interního informačního 

systému. Bez zásahu lidského faktoru tak po zavedení proběhne elektronická objednávka, 

klient dostane možnost online zaplatit, předmět objednávky se zrealizuje a vystaví se 

daňový doklad, který se emailem odešle klientovi. Ve stejný okamžik se daňový doklad 

eviduje účetně. Vzniká archiv elektronických faktur, ukládá se datum jejich odeslání a 

adresát. Evidence odeslaných faktur je úzce propojena s agendou upomínek, která 

umožňuje sledovat odeslané neuhrazené faktury, automaticky je upomínat a opakovaně 

odesílat emailem, neuhrazené služby dlužníků zablokovat a zaplacené opět odblokovat. 

[11]  

3.8 ÚDRŽBA VENKOVNÍCH PROSTOR 

V březnu roku 2011 byla v okolí hal Těžké mechaniky VHM provedena výsadba zeleně, 

terénní úprava a výsadba okrasných dřevin. Jako cíl pro další období bych stanovila 

vhodnou údržbu této nově vysazené zeleně a zároveň úklid venkovních prostor kolem hal. 

Toto již firma zajistila a 1x týdně zde dochází firma Lemen, která provádí údržbu 

venkovních prostor. 

Navrhovala bych také umístění laviček pro zaměstnance, které by využívaly v době 

pracovní pauzy, popř. po pracovní době. 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  42 

 

3.9 ZKVALITNĚNÍ BOZP 

V rámci svých povinností přijme zaměstnavatel opatření nezbytná pro bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců, včetně opatření pro prevenci pracovních rizik, pro 

informování a školení, a také pro přípravu nezbytné organizace a prostředků. 

Zaměstnavatel musí dbát na přizpůsobování těchto opatření s přihlédnutím k měnícím se 

okolnostem a usilovat o zlepšování současných podmínek. [12] 

Cílem každé společnosti je neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zaměstnanců při 

práci. Jinak tomu není ve VHM. Zaměřila bych se především na zvýšení technického 

zabezpečení strojů, kde hrozí přímý kontakt zaměstnance s nebezpečnými točivými částmi 

stroje, vytvořením tzv. bezpečné zóny. Takto ve VHM fungují např. velkokapacitní brusky. 

Taktéž zvýšení úrovně BOZP při práci na pracovištích nad 1, 5 m při nichž hrozí nebezpečí 

pádu z výšky nebo naopak do hloubky. 

 

3.10  NÁVRH ČISTŠÍ PRODUKCE 

Jelikož společnost VHM má již zaveden environmentální management, bylo by vhodné 

zpracovat také návrh tzv. čistší produkce.  

Čistší produkce (Cleaner Production, CP) je preventivní strategie podporující efektivnější 

využívaní vstupních zdrojů a snižující rizika vůči člověku i životnímu prostředí. Hlavní 

význam této strategie spočívá v tom, že se jedná o ekonomicky výhodný způsob snižování 

negativních dopadů výroby či poskytování služeb na životní prostředí. CP chrání životní 

prostředí, spotřebitele i zaměstnance a zároveň zlepšuje efektivitu, rentabilitu i 

konkurenceschopnost podniku či organizace. Nejedná se tedy pouze o environmentální 

strategii, ale zabývá se také ekonomickou stránkou výroby. Tato preventivní strategie 

nahlíží na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se nepodařilo proměnit 

v konečný produkt. Jedná se o univerzálně použitelný přístup pro všechna průmyslová 

odvětví i sektor služeb a nezávisí na velikosti ani charakteru podniku či organizace. [13] 
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Ve zvoleném systému se analýzou materiálových a energetických toků a za pomoci 

látkových bilancí zjistí příčiny vzniku tuhých odpadů, emisí do ovzduší a odpadních vod. 

Možnosti odstranění nalezených příčin se stanovují pomocí brainstormingu a vybrané 

varianty se posuzují jak z technického, tak i z ekonomického hlediska a v některých 

případech (vznik jiných odpadu) se posuzují i z hlediska environmentálního. Podle 

získaných výsledků se pak varianty rozdělují do skupin A, B,C,D. Do skupiny A se řadí ty 

varianty, které jsou z hlediska životního prostředí jednoznačně výhodné, po technické 

stránce jsou jednoduché a lze je okamžitě zavést, neboť nevyžadují žádná investiční 

opatření. Do skupiny B se řadí varianty, u nichž se také předpokládá rychlá ekonomická 

návratnost, nicméně určité finanční prostředky budou vyžadovat. Do skupiny C se řadí 

varianty, které budou investičně náročné a které bude nutné ještě prověřit jak z hlediska 

vlivu na životní prostředí, tak i z hlediska technické proveditelnosti. Do poslední skupiny 

D se řadí varianty, jež jsou na první pohled nerealizovatelné, nicméně jejich soupis je 

vhodné uchovat pro další program čistší produkce, kdy by mohly být nápomocny v řešení. 

[1] 

Velmi výhodné je použití CP v EMS dle 14001, neboť nalezením preventivních řešení se 

značně zvýší ekonomická účinnost aplikace obou systémů. Velkou výhodou aplikace CP je 

dokonalé seznámení se s výrobními procesy, přičemž se velmi často zjistí i 

nepředpokládané úniky látek (např. v důsledku špatné údržby) a jiné nesrovnalosti, jejichž 

odstranění může značně snížit celkové náklady. Velmi často vede aplikace CP také ke 

zlepšení logistiky výrobních operací či dopravních procesů, což snižuje jak negativní 

dopad na životní prostředí, tak i náklady. 

Po konzultaci ve VHM, nebude toto řešení však v nejbližším období přijato. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření nových návrhů programů pro další období ve 

společnosti VHM. Samotné VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se skládají z více 

středisek, proto se má práce zúžila na dvě nákladová střediska a to Těžká mechanika – 

obrobna a montáž. V těchto střediscích jsem absolvovala několik prohlídek se 

zaměstnanci, pracujících ve společnosti na různých pozicích. Nejužitnější pro mě byly 

prohlídky s odpadovým hospodářem společnosti a s ekologem daného nákladového 

střediska. Díky jejich výkladům jsem byla schopna identifikovat odvětví, ve kterých je 

ještě možnost zlepšování. Těchto odvětví ve společnosti ale není mnoho, sama jsem byla 

překvapena, jak EMS ve společnosti funguje a jak je svázáno se všemi výrobními procesy.  

Mé návrhy se zaměřují především na úsporu finančních prostředků VHM a také na 

ochranu životního prostředí. Jedná se o snížení elektrické energie, na základě inovace a 

automatizace kalooriferů, které vytápí haly. Momentální situace, je taková, že kalorifery, 

po dosažení stanovené teploty, pracují naprázdno a spotřebovávají velké množství 

elektrické energie. Dalším návrhem je snížení spotřeby teplé vody při vytápění hal. A to 

takovým způsobem, že je nutná instalace tzv. destratifikátorů. Toto zařízení funguje na 

principu efektního promísení vzduchu ve vertikálním i horizontálním směru a tak 

zabraňuje teplému vzduchu, aby se držel u střech hal a topící jednotka stále pracovala. 

Úspora je vyčíslena na cca 2 mil. Kč. Třetím návrhem je přechod vozového parku VHM na 

pohon CNG. Společnost VMG tento projekt již započala a v této době je přestavěno 230 

vozidel z celkového počtu 420 vozidel. Po přepočtu vyplývá, že úspora, při přechodu na 

CNG činí 1, 42 Kč / km a návratnost investice se odhaduje na 30 měsíců. Koupací voda je 

další možnou úsporou finančních prostředků a to tím způsobem, že započne přestavba 

zastaralých hygienických zařízení, jako je záchod, umyvadla a sprchy. Toto zařízení se 

nahradí jeho modernější podobou. Nedílnou součástí společnosti je také odpadové 

hospodářství, zde můj návrh uvádí snížení komunálního odpadu na zaměstnance o 3 % a 

naopak navýšení odpadu tříděného. Se snížením odpadů úzce souvisí další návrh, který 

spočívá v přechodu tištěné fakturace na formu elektronickou, která skýtá mnohé výhody, 

jako je snížení nákladů a z hlediska ekologie především snížení spotřeby papíru a tonerů, 

potřebných k tisku dokumentů. Zkvalitněním BOZP, především v rizikových místech a 

zdokonalením údržby zeleně kolem hal VHM, jistě mé návrhy potěší samotné 

zaměstnance. 
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Výborným nástrojem, navrženým pro VHM je také návrh tzv. Čistší produkce. Jedná se 

preventivní strategii, která nahlíží na odpad, jako na draze nakoupené suroviny, u kterých 

se podařilo, směnit je za výrobky. Jde o vysoce účinný nástroj k odhalení ztrát, jak 

materiálových, energických, tak finančních. 

Všechny tyto mé návrhy budou VHM přijaty v následujících obdobích, až na návrh tzv. 

Čistší produkce, s tím VHM do budoucna nepočítá, mají pro to však dobrý argument, a to 

ten, že VHM není sériovým výrobcem a proto prověřit materiálové a energetické toky u 

každého objednaného výrobku není jednoduché. 

Závěrem bych ráda řekla, že práce na diplomové práci pro mě byla velkým praktickým 

přínosem do budoucna. A to, jak z hlediska poznání provozu jedné z největších společností 

v našem kraji, tak poznání způsobu posuzování stávajících nedostatků a jejich následné 

vylepšování. 
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ROK 2011

         VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
STRANA: 1 z 2

REVIZE: 3

1 2 3 4 5 6

Vlastní provoz NS odpadní vody N znečišťování povrchových vod 1 0 0 1 1 0 10 10 - N

Vlastní provoz NS pevný odpad ostatní N znečišťování životního prostředí 0 2 0 1 1 1 17 17 - N Cíl EMS č. 1/2011

Vlastní provoz NS pevný odpad nebezpečný N znečišťování životního prostředí 0 1 0 1 1 1 13 13 - N

Vlastní provoz NS odběr el. energie N čerpání přírodních zdrojů 0 0 3 1 2 2 20 20 - N Cíl EMS č. 4/2011

Vlastní provoz NS - doprava emise výfukových plynů N znečišťování ovzduší 1 0 1 1 1 0 12 12 - N  

Vlastní provoz NS - doprava hluk N hlukové zatížení okolí 1 0 0 0 2 0 9 9 - N

Vlastní provoz NS - doprava úkapy ropných látek N znečišťování povrchových vod 1 0 1 0 1 1 10 10 - N

Vlastní provoz NS odběr vody N čerpání přírodních zdrojů 0 0 2 1 2 1 16 16 - N

Vlastní provoz NS ekologizace venkovních prostor N respektování přírody 1 1 0 1 1 1 16 16 - N Cíl EMS č. 3/2011

Tisk a rozmnožování dokumentace spotřeba papíru N čerpání přírodních zdrojů 0 1 2 0 1 0 11 11 - N

Vlastní provoz NS (výchova zam.) informovanost v oblasti ŽP N neekologické chování zaměstn. 1 2 1 2 2 1 29 29 - N Cíl EMS č. 2/2011

Vnitropodniková doprava úkapy ropných látek N znečišťování životního prostředí 1 1 1 1 1 1 18 18 - N

Vnitropodniková doprava výfukové zplodiny N znečišťování životního prostředí 3 0 0 1 3 1 24 24 - N

Vnitropodniková doprava hluk N hlukové zatížení okolí 2 0 0 1 3 1 21 21 - N

Činnost subdodavatelských firem pevný odpad ostatní N znečišťování životního prostředí 1 2 1 2 2 1 29 29 - N

Činnost subdodavatelských firem pevný odpad nebezpečný N znečišťování životního prostředí 1 2 1 2 2 1 29 29 - N

Strojní obrábění hluk N hlukové zatížení okolí 2 0 2 1 2 1 22 22 - N  

Strojní obrábění úniky ropných a škodlivých látek N znečišťování podzemních vod 1 2 1 2 2 1 29 29 - N

Strojní obrábění tvorba nebezpečných odpadů N znečišťování životního prostředí 1 2 1 2 2 1 29 29 - N

Strojní obrábění odpad znečištěný běžnou činností N znečišťování životního prostředí 0 2 1 2 2 0 24 24 - N

Strojní obrábění zůstatky ze strojního obrábění N znečišťování životního prostředí 0 2 2 1 2 0 22 22 - N

370 Vlastní provoz NS-Dolní oblast odběr zemního plynu N čerpání přírodních zdrojů 1 0 2 1 2 0 17 17 - N

Broušení hluk N hlukové zatížení okolí 1 0 1 1 2 0 15 15 - N  

Broušení pevný odpad nebezpečný N znečišťování životního prostředí 1 2 1 1 2 0 23 23 - N

Broušení prach N pracovní prostředí zaměstnanců 2 1 1 1 2 0 22 22 - N

Broušení nástrojů, nářadí odpad-brusný prach N znečišťování životního prostředí 1 2 1 1 2 0 23 23 - N

Skladování a přečerpávání maziv úkapy ropných a nebezpečných N znečišťování povrchových vod 2 1 1 2 2 1 28 28 - N

Tryskání - komora TKM 100 emise prachů N znečišťování ovzduší 1 1 1 2 2 0 23 23 - N

Tryskání - komora TKM 100 hluk N hlukové zatížení okolí 1 0 1 2 2 0 19 19 - N

Tryskání - ruční tryskáč emise prachů N znečišťování ovzduší 1 1 1 2 2 0 23 23 - N

Tryskání - ruční tryskáč hluk N hlukové zatížení okolí 1 0 1 2 2 0 19 19 - N

1 2 3 4 5 6

Svařování kovů svářečské dýmy N znečišťování životního prostředí 2 0 1 1 2 1 20 20 - N

Svařování kovů zůstatek z prům. procesu N znečišťování životního prostředí 1 2 1 1 2 0 23 23 - N

Svařování kovů - předehřev, náhřev odběr zemního plynu N čerpání přírodních zdrojů 2 0 2 1 2 0 20 20 - N

Svařování kovů - drážkování hluk N hlukové zatížení okolí 3 1 1 1 2 0 25 25 - N

Strojní obrábění (vrtačky) úniky ropných a škodlivých látek N znečišťování povrchových vod 1 1 1 0 1 0 12 12 - N

Strojní obrábění (vrtačky) odpad znečištěný běžnou činností N znečišťování životního prostředí 1 1 1 1 1 0 16 16 - N

Strojní obrábění (vrtačky) zůstatky ze strojního obrábění N znečišťování životního prostředí 0 1 1 1 1 0 13 13 - N

Broušení hluk N hlukové zatížení okolí 2 0 1 1 2 0 18 18 - N

Broušení pevný odpad nebezpečný N znečišťování životního prostředí 0 2 1 1 2 0 20 20 - N

Broušení prach N pracovní prostředí zaměstnanců 2 1 1 1 2 0 22 22 - N

Občasné nanášení nátěrových hmot emise těkavých látek N znečišťování ovzduší 2 0 1 2 2 0 22 22 - N

Občasné nanášení nátěrových hmot pevný odpad nebezpečný N znečišťování životního prostředí 0 2 1 1 2 0 20 20 - N

Skladování barev, nátěrových hmot úkapy ropných a škodlivých N znečišťování povrchových vod 1 1 0 1 1 0 14 14 - N

Kritéria hodnocení
v

Výsledná 

hodnota

371.31

371.32

Činnost  Environmentální aspekt

S
ta
vMísto 

vzniku
Environmentální dopad

PoznámkaEnvironmentální dopad
Kritéria hodnocení

v
Výsledná 

hodnota

371.30

370.14

371.32

370.40

Poznámka

REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ

NS 371 Těžká mechanika - Montáž
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Identifikace požadavku Změny a doplňky  Platnost  

od nebo do 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) v platném znění  

zákonem č. 150/2010 Sb. s účinností od 1. srpna 2010 

zákonem č. 77/2011 Sb. s účinností od 25. března 2011 

zákonem č. 151/2011 Sb. s účinností od 7.června 2011 
beze změn 

od 1.1.2002 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) v platném znění  

zákonem č. 186/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007 

zákonem č. 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011 

beze změn 

od 1.1.2002 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

v platném znění 

zákonem č. 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 

2010 

zákonem č. 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011 
zákonem č. 151/2011 Sb, s účinností od 7.června 2011 

beze změn 

od 1.1.2001 

Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí beze změn od 1.1.2011 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění 

vyhláškou č. 146/2004 Sb. s účinností od 5. dubna 

2004 ( s výjimkou bodu 10, který nabývá účinnosti 
dnem 1. ledna 2006 ) 

vyhláškou č. 515/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007 

vyhláškou č. 120/2011 Sb. s účinností od 6. května 
2011 

beze změn 

od 1.1.2002 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.432/2001 Sb. o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu v platném znění 

vyhláškou č. 620/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005 

vyhláškou č. 40/2008 Sb. s účinností od 15. února 2008   

beze změn 

od 1.1.2002 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.20/2002 Sb. o 
způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 

v platném znění 

vyhláškou č. 93/2011 Sb. s účinností od 27. dubna 
2011 

beze změn 

 

od 18.1.2002 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.195/2002 Sb. o 

náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů 
vodních děl  

Zrušena vyhláškou č. 216/2011 Sb. ke dni 1.8.2011 od 22.5.2002 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o 

provozním řádů vodních děl 

 od 1.8.2011 

Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb. o poplatcích za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových  

vyhláškou č. 110/2005 Sb. s účinností od 1. dubna 

2005 

beze změn 

od 2.7.2002 

Nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech  

nařízením vlády č. 229/2007 Sb. s účinností od 1. října 
2007 

nařízením vlády č. 23/2011 Sb. s účinností od 4. března 
2011 

beze změn 

od 1.3.2003 

Nařízení č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních 

beze změn od 1.1.2011 

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 

jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků  

vyhláškou č. 175/2011 Sb. s účinností od 15.července 
2011 

beze změn 

od 1.5.2006 

Směrnice S – 226  Povodňový plán Změna č. 1 s účinností od 1.března 2010 

Dodatek č. 1 

beze změn 

od 1.1.2006 

EPI - 320.40-050 Provozně manipulační řád - Septik S-

2, sklad ND č. 794 v NS 320 - Ocelárna 
Vydání 3 
beze změn 

od 24.3.2008 

EPI - 320.40-051 Provozně manipulační řád - Septik S-

4 – NS 320 Ocelárna 
Vydání 3 
beze změn 

od 24.3.2008 

EPI - 320.40-027 Provozní řád - Hydraulická zařízení 

pánví na Odlévárně (stará hala) v NS 320 
Vydání 4 
beze změn 

od 7.3.2011 

EPI - 320.40-028 Provozní řád - Hydraulická zařízení 

na zdění šoupátkových uzávěrů v NS 320 
Vydání 4 
beze změn 

od 7.3.2011 

EPI - 320.40-029 Provozní řád - Hydraulické zařízení 

EOP č. 5 
Vydání 3 
beze změn 

od 7.3.2011 
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EPI - 320.40-031 Provozní řád  -Hydraulické odstavné 

zařízení pro pánve v NS 320 
Vydání 4 

beze změn 

od 7.3.2011 

EPI - 320.40-032 Provozní řád - Hydraulické zařízení 

EOP č. 3 
Vydání 3 

beze změn 

od 7.3.2011 

EPI - 320.40-033 Provozní řád - Hydraulická zařízení 

EOP č. 4  v NS 320 
Vydání 3 

beze změn 

od 15.2.2008 

EPI - 320.40-034 - Provozní řád - Hydraulické zařízení 

stanice OVK v NS 320 
Vydání 4 

beze změn 

od 7.3.2011 

EPI - 320.40-036 - Provozní řád - Hydraulické zařízení 

ohřevů pánví EOP č. 5 
Vydání 4 

beze změn 

od 7.3.2011 

EPI - 320.70-025 vodní dílo, Provozní řád čerpací 

stanice PS 19 
Vydání 4 

beze změn 

od 20.4.2005 

EPI - 320.70-026 Provozní řád - čerpací stanice Kalírna Vydání 4 

beze změn 

od 20.4.2005 

EPI - 320.70-071 Provozní řád - Čerpací stanice kalírna 

nádrže - NNH - 2, ZON 6 
Vydání 2 
beze změn 

od 20.4.2005 

EPI-320.40-037 Havarijní plán – Sklad hořlavých 

kapalin (evid. č. 680 362), NS 320,  

Vydání 5 

beze změn 

od 13 7. 2010 

EPI - 330.10-009 Provozně manipulační řád - Septik č. 

1 - Sklad modelů - NS 330 Slévárna 
Vydání 3 
beze změn 

od 25.9.2006 

EPI - 330.30 - 011 Provozně manipulační řád - Septik 

č. 3 - Stará čístírna 
Vydání 2 
beze změn 

od 14.8.2006 

EPI – 330.00-054 Havarijní plán, sklad kyselin NS 330 

- Slévárna. Vydání 4 
beze změn 

od 13.7.2010 

EPI – 330.00-055 Havarijní plán, sklad pryskyřic NS 

330 - Slévárna Vydání 4 
beze změn 

od 13.7.2010 

EPI-330.00-092 Havarijní plán, příruční sklady 

hořlavých kapalin, olejů a mazadel, NS 330 Slévárna 

Vydání 2 

beze změn 

od 13.7.2010 

EPI-330.10-100 – Havarijní plán – Příruční sklad 

hořlavých kapalin v modelárně – NS 330 – Slévárna,  

Vydání 2 

beze změn 

od 13.7.2010 

EPI-330.30-099 – Havarijní plán – Příruční sklad 

hořlavých kapalin v nové čistírně – NS 330 – Slévárna,  

Vydání 2 

beze změn 

od 13.7.2010 

EPI - 340.00-061 Havarijní plán - Olejové kalící nádrže 

– Vítkovice, 

Vydání 2 

beze změn 

od 22.10.2009 

EPI - 340.00-062 Havarijní plán - Olejové hospodářství 

NS 340 Kovárna úsek Kunčice,  

Vydání 2 

beze změn 

od 22.10.2009 

EPI - 340.00-073 Havarijní plán  -Složiště olejů v NS 

340 – Kovárna, úsek Vítkovice,  

Vydání 2 

beze změn 

od 22.10.2009 

EPI - 340.00-084 Havarijní plán -  Příruční sklad 

hořlavin – Vítkovice,  

Vydání 2 

beze změn 

od 22.10.2009 

EPI - 340.00-087 Havarijní plán - Sklady hořlavin – 

Kunčice,  

Vydání 2 

beze změn  

od 22.10.2009 

EPI - 340.00-089 Havarijní plán - Emulgátové 

hospodářství - Vítkovice,  

Vydání 2 

beze změn 

od 22.10.2009 

EPI-340.00-101-Havarijní plán – Sklad nafty, NS 340 

Kovárna 

Vydání 1 

beze změn 

od 18. 1. 2010 
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EPI - 340.00-064 Provozní řád - Příruční sklad nafty - 

Vítkovice 
Vydání 3 

beze změn 

od 3.6.2009 

EPI - 340.00-065 Provozní řád - Příruční sklad hořlavin 

- kovárna, Vítkovice 
Vydání 3 

beze změn 

od 3.3.2009 

EPI - 340.00-066 Provozní řád - Složiště olejů NS 340 

- Vítkovice 
Vydání 3 

beze změn 

od 3.3.2009 

EPI - 340.00-067 Provozní řád - Sklad hořlavých 

kapalin č. 1, Inv. č. 51 203 - Kunčice 
Vydání 3 

beze změn 

od 10.4.2009 

EPI - 340.00-068 Provozní řád - Sklad hořlavých 

kapalin č. 2, inv.č. 11 083 - Kunčice 
Vydání 3 

beze změn 

od 10.4.2009 

EPI - 340.00-069 Provozní řád - Sklad hořlavých 

kapalin č. 3, inv.č. 11 081- Kunčice 
Vydání 3 

beze změn 

od 10.4.2009 

EPI - 340.00-074 Provozní řád - Septik střediska NS 

340 - Vítkovice 
Vydání 2 

beze změn 

od 12.5.2009 

EPI - 370.40-012 Havarijní plán - Sklad olejů, tuků a 

hořlavých kapalin,  

Vydání 2 

beze změn 

od 9.2.2009 

EPI-370.40-003 – Havarijní plán pro skladování a 

manipulaci s látkami ohrožujícími jakost vod, stanice 
regenerace olejů a řezných kapalin v NS 370   

Vydání 4 

beze změn 

od 12.10.2009 

EPI - 370.40-016 Provozní řád - Přečerpávání a 

odolejování odpadních vod 
Vydání 4 

beze změn 

od 19.4.2010 

EPI - 370.40-059 Provozní řád - Odlučovač oleje Vydání 3  

beze změn 

od 1.10.2009 

EPI - 371.00-082 Havarijní plán, pro skladování a 

manipulaci s látkami ohrožujícími jakost vod, Sklad 

barev - kontejner NS 371 Těžká mechanika - montáž. 

Vydání 2 

beze změn 

od 9.7.2010 

EPI - 371.00-083 Havarijní plán - sklad barev, ředidel a 

nátěrových hmot,  

Vydání 2 

beze změn 

od 27.7.2009 

EPI - 440.00-006 Provozně manipulační řád - Septik, 
budova odborů 

Vydání 5 
beze změn 

od 3.5.2005 

EPI - 440.00-005 Vodní dílo, Provozní řád - Přečerpací 
stanice u KERAVITU 

Vydání 5 
beze změn 

od 3.5.2005 

EPI- 370.40-105 Provozní řád pro skladování a 
manipulace s látkami ohrožujícími jakost vod 

Pracoviště pro vysokotlaké čištění 

Vydání 1 
beze změn 

 

od 16.5.2011 

Opatření Představenstva čís. 1/2008 Zamezení úniků 
závadných látek do povrchových a podzemních vod 

beze změn 
 

od 23.1.2008 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, 
skladování a manipulaci 

ČSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnými  

látkami a jejich skladování 

TNV 75 2910 Manipulační řády vodohospodářských 

děl 

TNV 75 2920 Provozní řády vodních děl 
TNV 75 2931 Povodňové plány 

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 

Z1  beze změn 
 

beze změn 

 

beze změn 

beze změn 

beze změn 
beze změn 

 

 
Příloha č.  2 Registr požadavků právních předpisů a jiných požadavků [2] 
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Příloha č.  3 Environmentální politika VHM [2] 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  57 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  58 

 

 
 

 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  59 

 

 
 

 

 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  60 

 

 
 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  61 

 

 
 

 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  62 

 

 
 

 

 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  63 

 

 
 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  64 

 

 
 

 

 

 

 

 



Bc. Veronika Dvorská : Návrh nových programů EMS ve firmě s již zavedeným systémem 

2012  65 

 

Příloha č.  4.  Řízení EMS ve VHM, ve vazbě na požadavky kapitol normy ČSN EN  ISO 14001:2005 

[2] 


